Załącznik nr 1

Formularz asortymentowo-cenowy
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie
Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski
Nazwa (Firma) Wykonawcy
.........................................................................................................................................
Adres siedziby
.........................................................................................................................................
Adres do korespondencji.........................................................................................................................................
Tel........................................................;fax.....................................................................
E-mail...................................................
NIP.......................................................;Regon...............................................................

W ramach prowadzonego konkursu ofert na dostawę zestawów opatrunkowych do terapii VAC w okresie 12 miesięcy dla SP ZOZ
Sokołów Podlaski, składam poniższą ofertę:

Zadanie 1

L
p.

Nazwa przedmiotu
zamówienia
Zestaw opatrunkowy do
terapii podcisnieniowej
10x75x3,2 cm

1

2

Zestaw opatrunkowy do
terapii podcisnieniowej
18x12,5x3,2 cm

Zestaw opatrunkowy do
terapii podciśnieniowej
25,6x15x3,2 cm
3

Opis
Jałowy opatrunek, koloru czarnego,
wykonany z siatkowego poliuretanu
(PE), o otwartych porach, duża
zdolność odprowadzania płynów,
zastosowanie powinno wspomagać
tworzenie tkanki ziarninowej,
stosowany w ranach zakażonych,
dren o przekroju pięciootworowym z
zaciskiem do drenu, folia
samoprzylepna do opatrunku
Jałowy opatrunek, koloru czarnego,
wykonany z siatkowego poliuretanu
(PE), o otwartych porach, duża
zdolność odprowadzania płynów,
zastosowanie powinno wspomagać
tworzenie tkanki ziarninowej,
stosowany w ranach zakażonych,
dren o przekroju pięciootworowym z
zaciskiem do drenu, folia
samoprzylepna do opatrunku 2 szt.
Jałowy opatrunek, koloru czarnego,
wykonany z siatkowego poliuretanu
(PE), o otwartych porach, duża
zdolność odprowadzania płynów,
zastosowanie powinno wspomagać
tworzenie tkanki ziarninowej,
stosowany w ranach zakażonych,
dren o przekroju pięciootwotowym z
zaciskiem do drenu, folia
samoprzylepna do opatrunku 2 szt.

Nr katalogowy

j.m

ilość

Szt

100

szt

200

Szt

20

Cena
jedn.
netto

VAT

Wartość
ogólna netto

Warość ogólna
brutto

Zbiornik z żelem 1000 ml

4

Zbiornik z żelem 500 ml

5

Zbiornik z żelem ACTI
VAC 300 ml

6

7

Zestaw opatrunkowy do
terapii podcisnieniowej ze
srebrem 10x7,5x3,2 cm

Jednorazowy zbiornik do urządzenia,
o pojemności 1000 ml, do
gromadzenia wydzieliny z rany, z
bakteriobójczym żelem, z
hydrofobowym filtrem z węglem
aktywnym, filtrem anybakteryjnym,
drenem o przekroju
pięciootworowyn, zaciskiem do
drenu i złączem do podłączenia drenu
Jednorazowy zbiornik do urządzenia,
o pojemności 500 ml, do
gromadzenia wydzieliny z rany, z
bakteriobójczym żelem, z
hydrofobowym filtrem z węglem
aktywnym, filtrem anybakteryjnym,
drenem o przekroju
pięciootworowyn, zaciskiem do
drenu i złączem do podłączenia drenu
Jednorazowy zbiornik do urządzenia,
o pojemności 300 ml, do
gromadzenia wydzieliny z rany, z
bakteriobójczym żelem, z dwoma
hydrofobowymi filtrami z węglem
aktywnym, filtrem anybakteryjnym,
drenem o przekroju
pięciootworowyn, zaciskiem do
drenu i złączem do podłączenia drenu
Jałowy opatrunek, koloru szarego,
wykonany z siatkowego poliuretanu
(PE), zawierajacy metaliczne srebro,
o otwartych porach, ma dużą
zdolność odprowadzania płynów,
wspomaga tworzenie tkanki
ziarninowej, stosowany w ranach
zakażonych. Jony srebra zmniejszają

szt

20

Szt

40

Szt

10

Szt

20

8

Zestaw opatrunkowy do
terapii podciśnieniowej
ze srebrem 18x12,5x3,2
cm

9

Zestaw opatrunkowy do
terapii podcisnieniowej ze
srebrem 25,6x15x3,2 cm

Gram-ujemne i Gram-dodatnie
bakterie i przyczynia się do
zmniejszenia infekcji w ranach, dren
o przekroju pięciootworowym z
zaciskiem do drenu, folia
samoprzylepna do opatrunku
Jałowy opatrunek, koloru szarego,
wykonany z siatkowego poliuretanu
(PE), zawierajacy metaliczne srebro,
o otwartych porach, ma dużą
zdolność odprowadzania płynów,
wspomaga tworzenie tkanki
ziarninowej, stosowany w ranach
zakażonych. Jony srebra zmniejszają
Gram-ujemne i Gram-dodatnie
bakterie i przyczynia się do
zmniejszenia infekcji w ranach, dren
o przekroju pięciootworowym z
zaciskiem do drenu, folia
samoprzylepna do opatrunku 2 szt.
Jałowy opatrunek, koloru szarego,
wykonany z siatkowego poliuretanu
(PE), zawierajacy metaliczne srebro,
o otwartych porach, ma dużą
zdolność odprowadzania płynów,
wspomaga tworzenie tkanki
ziarninowej, stosowany w ranach
zakażonych. Jony srebra zmniejszają
Gram-ujemne i Gram-dodatnie
bakterie i przyczynia się do
zmniejszenia infekcji w ranach, dren
o przekroju pięciootworowym z
zaciskiem do drenu, folia
samoprzylepna do opatrunku 2 szt.

Szt

40

Szt

20

10

Zestaw opatrunkowy do
terapii podciśnieniowej
10x7,5x1 cm

11

Zestaw opatrunkowy do
terapii podcisnieniowej
10x15x1 cm

12

Podkładka T.R.A.C Pad

13

Złącze Y

14

Zestaw opatrunkowy
brzuszny

Jałowy opatrunek, koloru białego,
wykonany z mikroporowej pianki, z
polialkoholu winylowego (PVA),
nasączony wodą sterylną, budowa
pianki zapobiega wrastaniu tkanek,
duża wytrzymałość na rozciąganie,
stosowany do zaopatrywania tuneli i
mniejszych przestrzeni
Jałowy opatrunek, koloru białego,
wykonany z mikroporowej pianki, z
polialkoholu winylowego (PVA),
nasączony wodą sterylną, budowa
pianki zapobiega wrastaniu tkanek,
duża wytrzymałość na rozciąganie,
stosowany do zaopatrywania tuneli i
mniejszych przestrzeni
Podkładka T.R.A.C Pad dociskajaca
opatrunek i folię, z osadzonym
drenem o przekroju pięciootworowym
odprowadzającym wydzielinę z rany,
z zaciskiem do drenu oraz złączem do
podłączania drenu podkładki do drenu
zbiornika
Do łączenia 2 lub więcej opatrunkówwykorzystywane w leczeniu ran
mnogich u tego samego pacjenta
Zestaw opatrunkowy brzuszny:
jałowy opatrunek koloru niebieskiego
wykonany z siatkowego poliuretanu o
otwartych porach z dużą zdolnością
odprowadzania płynów stosowany w
ranach zakażonych wstępnie przycięty
(2szt); warstwa nieprzywierajaca
składajaca się z pianki poliuretanowej
koloru niebieskiego w kształcie „sieci

Szt

100

Szt

20

Szt

20

Szt

10

Szt

10

pająka” zatopionej w perforowanej
osłonie folii; samoprzylepna folia do
mocowania i uszczelniania opatrunku
o wymiarach 30,5 x 26 cm (4szt);
podkładka z przeźroczystym drenem o
przekroju pięciootworowym
odprowadzajacym wydzielinę,
zaciskiem do drenu i złączem do
podłączenia do zbiornika; opakowanie
zawiera 1 zestaw.

RAZEM

Słownie wartość netto :..............................................................................................................
Słownie wartość brutto:.............................................................................................................

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
a) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje
niezbędne do przygotowania oferty.
b) Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
c) Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały
przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

d) Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ....

....................................
Data i pieczęć firmowa

..................................................
Podpis osoby upoważnionej

